
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

!!!UWAGA!!! 
 

Dodatkowe godziny w poniedziałki mają charakter indywidualnych 

konsultacji. Do aplikacji zoom logują się w tych godzinach uczniowie, 

którzy poprawiają oceny, zaliczają ćwiczenia lub z innych powodów 

zostali poproszeni od obecność na dodatkowych zajęciach. W zależności od 

sytuacji mogą mieć formę pracy w małej grupie lub jednoosobowo. 

 

Jeśli po zalogowaniu uczeń przez dłuższy czas znajduje się w poczekalni  

to znaczy, że inny uczeń w danym momencie zalicza ćwiczenia. 

  

Proszę o cierpliwość i spokojne oczekiwanie na swoją kolej 😊. 
 

 

PLAN PRACY NA OKRES 26.04-28.04.2021 r. 
 

MEETING ID: 596 883 9055  

HASŁO: wojkow 
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Wojciech Kowalewski 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

woj.kowalewski@gmail.com 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA  

W CZASIE RZECZYWISTYM ZA POMOCĄ APLIKACJI ZOOM 

(1 LEKCJA W TYGODNIU: 35 MINUT) 

 

 

DZIEŃ 

 

 

GODZINA 

 

KLASA 

 

FILIA 

PONIEDZIAŁEK 15:00-15:35     IIC4 i IVC6 Barczewo i Biskupiec 

PONIEDZIAŁEK 15:45-16:20 IIIC4 i VC6 Barczewo i Biskupiec 

PONIEDZIAŁEK 16:25-17:00    IVC4 i VIC6 Barczewo i Biskupiec 

 

WTOREK 14:30-15:05          IIIC4 BARCZEWO 

WTOREK 15:25-16:00 VC6 BARCZEWO 

WTOREK 16:20-16:55          VIC6 BARCZEWO 

WTOREK 17:00-17:35          IVC4 BARCZEWO 

WTOREK 18:00-18:35 CHÓR BARCZEWO 

WTOREK 18:45-19:20 IIC4 i IVC6 BARCZEWO 

 



 

ŚRODA 14:20-14:55  IIC4 BISKUPIEC 

ŚRODA 15:00-15:35           IIIC4  BISKUPIEC 

ŚRODA 16:00-16:35            VC6 BISKUPIEC 

ŚRODA 16:45-17:20           VIC6 BISKUPIEC 

ŚRODA 17:30-18:05 IVC6 BISKUPIEC 

ŚRODA 18:10-18:45 CHÓR BISKUPIEC 

ŚRODA 18:50-19:25 IVC4 BISKUPIEC 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 
 

 

Klasa (filia) 

 

IIC4 i IVC6 (Barczewo/Biskupiec) 

 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

 

Dokładnie zapoznaj się z prezentacją: 

https://prezi.com/bwzklx6u_v5z/instrumenty-perkusyjne/ 

oraz padletem: 

https://padlet.com/wojkowalewski/yxrpzrz8s1sy2lj2 

 
 

 

Klasa (filia) 

 

IIIC4 i VC6 (Barczewo/Biskupiec) 

 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

Obejrzyj poniższe materiały: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=65oP6URc8RQ  

2. https://www.youtube.com/watch?v=Nv8Asmtxazk 

 

A następnie wykonaj ćwiczenia – wynik odeślij na adres mailowy 

nauczyciela: 

https://ekreda.pl/public/view/5727469574291456 

 
 

 

Klasa (filia) 

 

IVC4 i VIC6 (Barczewo/Biskupiec)  

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

 

 

 

Zapoznaj się z playlistą na sprawdzian słuchowy z klasycyzmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uT8YsDI2yu4 

 

Lektura obowiązkowa na długi weekend majowy: 

Kopia mistrza 😊:  
https://www.cda.pl/video/210569450 

 
 

 

Klasa (filia) 

 

IIC4 i IVC6 (Barczewo/Biskupiec) 

 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  

https://prezi.com/bwzklx6u_v5z/instrumenty-perkusyjne/
https://padlet.com/wojkowalewski/yxrpzrz8s1sy2lj2
https://www.youtube.com/watch?v=65oP6URc8RQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nv8Asmtxazk
https://ekreda.pl/public/view/5727469574291456
https://www.youtube.com/watch?v=uT8YsDI2yu4
https://www.cda.pl/video/210569450


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

 

 

 

 

Zapisane w trakcie zajęć dyktando melodyczno-rytmiczne 

przetransponuj do podanych przez nauczyciela tonacji.  

 

Pamiętaj – nie przepisuj melodii do kolejnych tonacji -  po prostu 

poćwicz  na instrumencie od właściwego stopnia w każdej z nich                      

😊. 
 

Nagrania, gdzie grasz na swoim instrumencie melodię  

w transpozycjach wyślij na adres mailowy nauczyciela.  

 

 

Klasa (filia) 

 

IIIC4 i VC6 (Barczewo/Biskupiec) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

 

Zapisane w trakcie zajęć dyktando melodyczno-rytmiczne 

przetransponuj do podanych przez nauczyciela tonacji.  

 

Pamiętaj – nie przepisuj melodii do kolejnych tonacji -  po prostu 

poćwicz  na instrumencie od właściwego stopnia w każdej z nich                      

😊. 
 

Nagrania, gdzie grasz na swoim instrumencie melodię  

w transpozycjach wyślij na adres mailowy nauczyciela.  

 

 

Klasa (filia) 

 

IVC4 i VIC6 (Barczewo/Biskupiec) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26.04-28.04. 

2021 r. 

 

 

 

Zapisane w trakcie zajęć dyktando melodyczno-rytmiczne 

przetransponuj do podanych przez nauczyciela tonacji.  

 

Pamiętaj – nie przepisuj melodii do kolejnych tonacji -  po prostu 

poćwicz  na instrumencie od właściwego stopnia w każdej z nich                      

😊. 
 

Nagrania, gdzie grasz na swoim instrumencie melodię  

w transpozycjach wyślij na adres mailowy nauczyciela.  

 

 

 


